
  H A R M O N O G R A M  
przyznawania miejsc dla studentów/doktorantów oraz zakwaterowania w domach studenckich 
Politechniki Rzeszowskiej dla studentów od II roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 
małżeństw studenckich, studentów ubiegających się o pokój dla matki lub ojca z dzieckiem i 

studentów niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020 
 

Przyznawanie miejsc 

od 7 do 14 czerwca 
2019 r. 

Rejestracja wniosków o przyznanie miejsca w DS za pośrednictwem formularza 
umieszczonego na stronie https://usos.prz.edu.pl (DLA STUDENTÓW -> Wnioski). 

od 10 do 14 
czerwca 2019 r. 

 
 

Składanie wydrukowanych i podpisanych przez studentów wniosków wraz z 
dokumentami dotyczącymi odległości od miejsca stałego zamieszkania do Rzeszowa i 
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.  
Studenci niepełnosprawni, małżeństwa studenckie oraz studenci ubiegający się o pokój 
dla matki lub ojca z dzieckiem do wniosku oprócz wyżej wymienionych dokumentów 
potwierdzających dochód i odległość dołączają odpowiednio:  
 kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), 
 kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa (w przypadku ubiegania się o pokój 

małżeński), 
 kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu), 
 dokument potwierdzający inną odległość (bilet PKP, PKS) 
 zgoda współmałżonka na zamieszkanie dziecka w DS (w przypadku ubiegania się 

o pokój matki/ojca z dzieckiem) 
 oświadczenie o dochodach (w przypadku gdy dochód jest niższy niż 1051,70 zł). 

Wnioski należy składać w Centrum Rekrutacji i Pomocy Materialnej (ul. 
Akademicka 8, 35-084 Rzeszów, bud. O obiekt Stołówki Studenckiej)  
w godzinach:   900 - 1100  oraz 1130 – 1330   

do 17 czerwca 
2019 r. 

Weryfikacja wniosków przez Uczelnianą Komisję ds. Domów Studenckich pod względem 
poprawności ich wypełnienia i kompletności wymaganych dokumentów. 

 18 czerwca 2019 r.  

Sporządzenie przez Uczelnianą Komisję ds. Domów Studenckich alfabetycznej listy 
studentów/doktorantów ubiegających się przyznanie miejsca w DS, listy studentów 
ubiegających się o pokój małżeński, pokój dla matki lub ojca z dzieckiem oraz miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej i wysyłanie informacji e-mailem na indywidualne 
studenckie/doktoranckie konto pocztowe studenta/doktoranta o obowiązku sprawdzenia 
liczby uzyskanych punktów kwalifikacyjnych i zgłoszenia uwag co do ilości naliczonych 
punktów do Uczelnianej Komisji ds. Domów Studenckich. 

19 czerwca 2019 r. 
 

Zgłaszanie przez studentów/doktorantów uwag co do ilości naliczonych punktów do 
Uczelnianej Komisji ds. Domów Studenckich w  Centrum  Rekrutacji i Pomocy 
Materialnej (ul. Akademicka 8, 35-084 Rzeszów, bud. O obiekt Stołówki 
Studenckiej) w godzinach:  900 - 1100  oraz 1130 – 1330  

 24 czerwca 2019 r. 
Przyznawanie przez Prorektora ds. Kształcenia pokoi małżeńskich, pokoi matki lub ojca 
z dzieckiem oraz miejsc dla osób niepełnosprawnych.  

 25 czerwca 2019 r. 

Uczelniana Komisja ds. Domów Studenckich: 
 ustala punktowy próg graniczny stosownie do liczby miejsc będącej w dyspozycji  

w poszczególnych DS, 
 tworzy główną i rezerwową listę rankingową na podstawie pozytywnie 

zweryfikowanych wniosków. 

26 czerwca 2019 r.  

Uczelniana Komisja ds. Domów Studenckich: 
 wysyła informację e-mailem na indywidualne studenckie/doktoranckie konto 

pocztowe studenta/doktoranta o przyznaniu miejsca bądź odmowie przyznania 
miejsca w DS, 

 przekazuje listę główną i listę rezerwową do poszczególnych DS, 

 27 czerwca 2019 r. 

Rezerwacja miejsca bezpośrednio u administratora – z wyjątkiem DS NESTOR, w 
którym przyznane zostało miejsce (w przypadku osób zalegających z odpłatnościami, po 
uprzednim uregulowaniu należności). 



28 czerwca 2019 r. 

Rezerwacja miejsca bezpośrednio u administratora -  DS , w którym przyznane zostało 
miejsce (w przypadku osób zalegających z odpłatnościami, po uprzednim uregulowaniu 
należności). 

od  1 lipca 2019 r. Rezerwacja wolnych miejsc przez studentów/doktorantów z listy rezerwowej. 

 
Terminy zakwaterowania 

 

  26 września 2019 r. 
Zakwaterowanie studentów/doktorantów z listy głównej DS ALCHEMIK, którzy 
zarezerwowali pokój w czerwcu br. 

27 września 2019 r. 
Zakwaterowanie studentów/doktorantów z listy głównej DS NESTOR i INNE, którzy 
zarezerwowali pokój w czerwcu br. 

30 września 2019 r. 
Zakwaterowanie studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, dla 
których są przewidziane dni adaptacyjne. 

od  01 października 
2019 r. 

Zakwaterowanie studentów/doktorantów z listy rezerwowej oraz pozostałych 
studentów/doktorantów chętnych do zamieszkania w DS. 

 
 


